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Resumo do Artigo 
“Design Issues in a Component-based Software Product Line”1 

 

Em Design Issues in a Component-based Software Product Line os autores apresentam e 

discutem aspectos de projeto ligado a uma linha de produtos de software (LPS) para sistemas de apoio ao 

transporte urbano.  A LPS utilizada descrita no artigo procura gerar produtos que facilitem a integração e 

automatização de uma rede de transporte municipal e que possua um sistema central que possa manter 

dados dos passageiros, cartões, das linhas, ônibus e das viagens realizadas. Estes objetivos são alcançados 

através de um sistema que busca gerenciar bilhetes eletrônicos para transporte municipal (denominado 

ETC-SPL, Eletronic Transport Cards SPL), fornecendo certas funcionalidades, como o pagamento de 

viagens, liberação automática de catracas dos ônibus, pagamento unificado de passagens, a integração de 

viagens e fornecimento de informações on-line sobre viagens completadas e créditos do passageiro. 

Todas essas funcionalidades são projetadas para gerar pelo menos três produtos, que foram analisados 

anteriormente a partir de três sistemas ETC já existente das cidades de São Carlos (SP), Fortaleza (CE) e 

Campo Grande (MS). 

Os autores discutem o processo de evolução que pode ou não ser feito a partir de artefatos já 

existentes, apontando ainda duas alternativas para o desenvolvimento de uma LPS que se diferenciam 

basicamente na modelagem que pode ser feita totalmente antes da implementação ou pode ser feita a 

partir de um núcleo previamente projetado e implementado. O artigo também descreve dois tipos de 

incrementos de uma LPS na qual cada incremento pode implementar ou não uma característica com todas 

as suas variabilidades. Argumenta-se no artigo que cada tipo de incremento possui suas vantagens, os 

incrementos horizontais são mais realistas economicamente, no sentido de que a LPS evolui à medida que 

novas aplicações precisam ser incorporadas na linha, apesar de necessitar de mais retrabalho à medida 

que a linha evolui. Os incrementos verticais apesar de não produzir uma aplicação desejada nas primeiras 

interações, permite que cada característica seja analisada e projetada globalmente, abrangendo todas as 

variabilidades do domínio. O ETC-SPL partiu a partir da especificação de três produtos de ETC 

conhecidos já citados anteriormente. Optou-se por ciclos interativos horizontais em que cada incremento 

permitia gerar uma dessas aplicações a partir de um núcleo comum. A ordem das cidades foi definida 

partindo-se do sistema mais simples para o mais complexo. 

O artigo descreve decisões de projeto relacionados ao processo de software e decisão de 

composição (manual ou automatizada) através das características de Formas de Integração e Pagamento 

de Cartão. A primeira característica é discutida a partir dos três produtos, sendo que cada um possui a sua 

particularidade na forma de integração. Em Fortaleza foi necessário à adição da característica Terminal, 

em Campo Grande a integração pode ser feita usando determinadas linhas de integração, com limites de 

tempo na viagem e número máximo de viagens, na versão de São Carlos a característica Linha de 

Integração também existe, no entanto não há a presença da característica Terminal. O artigo ainda cita 

utilização preferencial por componentes caixa-preta dentro do ETC-SPL, que podem facilitar no ponto de 

vista de manutenibilidade, por não ser necessário a duplicação do mesmo código. No entanto esta escolha 

pode implicar na maior comunicação entre os componentes, que pode diminuir a eficiência do sistema. A 

segunda característica de Pagamento de Cartão é específica para a cidade de Fortaleza, na qual há 

diferentes categorias de cartões de acordo com o tipo de passageiro. Esta característica levou a pontos de 

variação em classes específicas que poderia ser feita através de classes parametrizadas, mas que no 

entanto afetaria a separação de interesses e a utilização de componentes caixa-preta. Estes pontos de 

variação poderiam ser facilmente gerados por um gerador de código, que manteria o interior da classe, 

acrescentando, ou não, subclasses de acordo com a opção escolhida. 

Em suas considerações finais, o artigo cita que toda esta análise e projeto no domínio ETC pode 

ser utilizada como um esboço inicial de uma Linguagem de Modelagem de Aplicações (LMA), sendo que 



 

 

a partir dela é possível criar um gerador de aplicações automatizado ou um algoritmo de alto nível que 

informe como compor manualmente os vários ativos da linha para gerar as três aplicações pretendidas, 

além de outras combinações. Os autores deixam claro que é possível utilizar diferentes soluções em cada 

interação, gerando a necessidade de se modificar ou criar novas versões dos componentes existentes, 

gerando novos ativos da linha ou até mesmo definir verticalmente todas as variabilidades das 

características da LPS. Atualmente o projeto está no estágio de desenvolvimento do projeto do núcleo e 

também da versão 2 (Fortaleza), além disso a implementação do núcleo está em andamento, visando criar 

os ativos da linha, pretendendo-se na última versão utilizar um gerador de código configurável 

denominado Captor, desenvolvido pelo mesmo grupo de pesquisa. 

 

 


